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Офіційно

Начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗС України
затверджено нарукавний знак Командування
Сил спеціальних операцій ЗС України
Нарукавний знак до парадного, парадно-вихідного та
повсякденного однострою Командування ССО має вигляд
темно-сірого геральдичного щита.
Срібна голова Вовкулаки із золотими очима - уособлює
керівну, тобто "головну" структуру ССО. В пащі вовк тримає
дві стріли, що є символом ворога. Одна стріла зламана, це
знищений ворог. Ціла стріла в іклах - нейтралізований ворог.
Тобто Голова ССО вирішує, який ворог знищується, який
нейтралізується. Стріли, є небезпечною, блискавичною

небезпекою, що знищена. За легендою, козаки-характерники,
що могли обертатися на вовків, могли ловити руками або
відбивати стріли.
В основі у середині нарукавного знаку, розміщено золотий
стилізований двозуб покровителя ССО - князя Святослава
Хороброго.
Компонування елементів нарукавного знаку символізує
спадковість бойових традицій від воїнів часів князя Святослава
Хороброго і козаків – характерників до сьогодення, а також
цілеспрямованість, наполегливість та рішучість під час
виконання завдань з керівництва підпорядкованими
військовими підрозділами ССО ЗС України.
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
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Знати, щоб перемагати

УВАГА! Працює ворог
Війна інформації на сьогодні стала одним з найнебезпечніших
видів зброї. Користуватися компроматами, виливанням бруду,
підкиданням неправдивої інформації, намагання за допомогою
інформації ввести в оману стало для багатьох сенсом життя.
Інформація має вплив на маси, тобто за умови вдалого
маніпулювання свідомістю мас можна досягти практично будь-якої
мети: знищити опонента, прибрати з дороги конкурентів чи
розпалити війну, як це було з Іраком.
Інформаційна війна для військового - це брехня і маніпуляції з
єдиною метою –
деморалізація
особового складу,
підрив довіри до
вищого військовополітичного
керівництва
держави,
нав'язування
ворожих наративів,
блокування або
спотворення
інформаційних
потоків та процесів
прийняття рішень
супротивника.
Одним із інструментів її ведення є поширення фейків,
перекручування та маніпуляції, створення антиукраїнських,
дезінформаційних каналів інформації.
Саме для цього ворогом були створені інформаційні канали в
telegram “Черговий ООС” та “Начштабуˮ, замасковані під
“об'єктивні” новини з фронту та стан справ в ЗС України. Цільова
аудиторія - особовий склад наших військ (сил), мета - зниження
морально-психологічного стану, деморалізація та втрата довіри до
своїх командирів.

Де брати перевірену, правдиву інформацію?
З метою оперативного та об’єктивного висвітлення
діяльності військ (сил), подій, що впливають на
Збройні Сили України, психологічної складової
готовності солдата до бойових дій, дозвілля
військовослужбовців та членів їх сімей в соціальній
мережі FB створені сторінки з відповідним контентом.
Крім того, переважна більшість військових частин вже
має свої групи в інформаційному каналі telegram.

Якщо ти ще не в цій групі - звернись до заступника
командира з морально-психологічного забезпечення.
Будьмо медіаграмотними, панове! Не піддавайтесь
на маніпуляції та дезінформацію. Цим ви зміцнюєте
позиції противника.
Тож тримаймо критичне мислення непохитним,
телевізор вимкненим, а автомат начищеним.
Все буде Україна!
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Українська мілітарна історія

ТИХО ПРИЙШЛИ, ТИХО ПІШЛИ:
П'ЯТЬ ІСТОРІЙ УКРАЇНСЬКИХ БІЙЦІВ ССО
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(Продовження. Початок в ББ №118)
Визволитель Торецька : Едуард
Шевченко
Едуард Шевченко народився 1977 року
на Камчатці. В родині Шевченка всі
чоловіки були військовим, тому вибір для
нього навіть не стояв. Після строкової
служби у Владивостоці, Шевченко
вступив до Чорноморського вищого
військово-морського училища ім.
Нахімова у Севастополі. З 2000 року
служив в українській морській піхоті.
Війна для Шевченка почалась на
початку 2014 року. Тоді офіцер
командував загоном 73-го морського
центру спеціальних операцій. Його
підрозділ готувався відбивати атаки
"зелених чоловічків" в Криму.
З початку червня 2014 року Шевченко
постійно в зоні АТО. Брав участь у
визволенні Слов'янська, Дзержинська,
Краматорська, в боях за Сіверськ і
Ямпіль, під Вуглегірськом, Дебальцевим
та Рідкодубом, де його група фактично
"витягувала" з оточення пацанів з 25-го
батальйону "Київська Русь".
Група Шевченка супроводжувала і
забезпечувала рейд 79-й і 95-й бригад в
район розташування противника близько
Гранітного, вказувала місця для
спорудження водних перешкод.
Командир зайшов туди першим, а
вийшов останнім.
Перед звільненням Торецька
(колишній Дзержинськ) Шевченко
передягнувшись в цивільний одяг,
зайшов в місто, щоб оцінити обстановку і
підконтрольні бойовикам об'єкти. Після
цього зведений загін з 33 осіб під його
командуванням проник в Дзержинськ в
обхід сепаратистських блокпостів, через
поля і протягом пів години підняв
українські прапори над адмінбудинками.
Після цього бійцям довелося майже вісім
годин чекати приходу основних сил ЗСУ.
Бій тривав 7 годин 40 хвилин. 33
"морських котиків" протистояли 200
бойовикам. Ворожі танки здійснили 29
пострілів в сторону укріплення наших

військових. Коли бойовики підійшли
впритик, Шевченко наказав бійцям
сховатись в підвал, а сам виліз на дах і
викликав вогонь на себе. У тому бою не
загинув жодний боєць, лише троє дістали
поранення.
За свої подвиги під час бойових дій на
Донбасі капітан першого рангу Шевченко
відзначений двома орденами Богдана
Хмельницького та трьома орденами "За
мужність".
У 2017 році військово-лікарська
комісія діагностувала у Шевченка
посттравматичний синдром і визнала
командира обмежено придатним до
військової служби. Наразі капітан
першого рангу Шевченко намагається
оскаржити це рішення в судах.
Сумрак Савур-Могили: Ігор
Гордійчук
Ігор Гордійчук народився на у 1972
році на Рівненщині. Навчався в
Омському вищому танкового
інженерного училища, а згодом перевівся
до Київського інституту Сухопутних
військ. Також навчався у коледжі
сухопутних військ Збройних сил США.
Левову частину службу Гордійчук
провів в механізованих та танкових
військах, аж поки не добився
переведення на посаду заступника
командира бригади спеціального
призначення міста Ізяслав на
Хмельниччині. Згодом Гордійчук очолив
сформований на базі бригади 8-ий
окремий полк спецпризначення. У 2010
році проходив службу в миротворчому
контингенті в Афганістані.
В зону АТО Гордійчук прибув у квітні
2014 року, де отримав позивний
"Сумрак". У серпні 2014 року розвідники
під командуванням полковника
Гордійчука із групи спеціального
призначення "Крим" прорвалися на
Савур-Могилу, перебрали контроль над
спостережним пунктом на її вершині та
розпочали коректування артилерійського
вогню. Було відбито 6 нічних штурмів.
Почалися атаки бойовиків, поранених
змогли евакуювати, але частина
військових залишилася. Військові на
Савур-Могилі перебували в ізоляції — до
найближчого українського підрозділу
було 40 кілометрів. 21 серпня 2014 року
стела на Савур-Могилі в результаті
обстрілу танків та артилерії впала. Вночі
25 серпня після 12 діб оборони СавурМогили Гордійчук віддає наказ
відступати. Групи відступають вночі
різними напрямками. Виходячи, група
потрапила в оточення під Іловайськом.
29 серпня група полковника
Гордійчука разом з рештою оточених
українських сил пішла на прорив. Під час
руху по вантажівці, де перебували
Гордійчук і сержант Сергій Стегар, було
відкрито артилерійський та мінометний
вогонь, у кузові стався вибух, автомобіль
загорівся. Через надто щільний вогонь
противника супроводжуючі підійти не
могли; Гордійчук вибрався сам, йому
зробили перев'язку — великий осколок
влучив у потилицю, не захищену каскою.
Полковник намагався керувати боєм,
зривав пов'язку, однак від втрати крові
знепритомнів. Гордійчука (у
непритомному стані), Стегара та ще
кілька бійців захопили в полон російські

десантники. Полонених забрали,
Гордійчука ж покинули, заборонивши
надавати йому допомогу, мовляв, він і так
швидко "дійде". Однак він вижив.
Після боїв за Савур-Могилу на
Гордійчука чекав важкий шлях лікування
та реабілітації. Спершу в Києві, а потім у
США.
Зараз Герой України та двічі лицар
ордену Богдана Хмельницького, генералмайор Ігор Гордійчук очолює Київський
військовий ліцей імені Івана Богуна.
Саме завдяки Гордійчуку в структурі
КВЛ відбулась революційна зміна — у
2019 році відбудеться перший набір
дівчаток-ліцеїсток.
Незламний кіборг: Олександр
Трепак
Олександр Трепак народився у 1976
році в родині військовослужбовців.
Військовий у четвертому поколінні, він
служив трьох видах розвідок: військовій,
радіорозвідці та інформаційній. З 2008
року Трепак служить у 3 окремому полку
спеціального призначення, що
розташований у місті Кропивницький. В
зоні АТО Трепак починаючи з квітня
2014 року, де отримав позивний "Редут".
Війна "Редута" почалася з охорони
Центру забезпечення бронетанковим
озброєнням у Бахмуті та бази зберігання
стрілецької зброї напередодні анексії
Криму. 7 червня 2014 року поблизу міста
Бахмут група спеціального призначення
розпочала операцію з пошуку та
евакуації важкопораненого командира
Центру забезпечення бронетанковим
озброєнням полковника Володимира
Чобітка. Олександр Трепак на чолі
підгрупи з 8 бійців захопив блокпост
сепаратистів на в'їзді у місто та протягом
трьох годин утримував його,
забезпечивши коридор безпеки для
доставки другою підгрупою командира
Центру до місця евакуації вертольотом.
Під час бою отримав кульове поранення
в ногу, але від евакуації відмовився і
протягом двох діб керував відбиттям атак
сепаратистів і російських найманців.
Після лікування у шпиталі, з 27 серпня
по 3 жовтня 2014 року був старшим
військовим начальником з оборони
території Міжнародного аеропорту
"Донецьк". Здійснював безпосереднє
керівництво відбиттям усіх спроб
штурму та захоплення ДАПу, під час
яких було підбито 8 танків, один танк з
незначними пошкодженнями захоплено
та евакуйовано, знищено понад 270 та
захоплено в полон 6 бойовиків. Особисто
організував контрдиверсійну та
контрзасадну роботу в околицях
аеропорту, що унеможливило спроби
бойовиків перекрити шляхи постачання
захисникам аеропорту продуктів та
боєприпасів.
Згодом подвиг Трепака в Донецькому
аеропорту було відображено у фільмі
Ахтема Сеїтаблаєва "Кіборги". Роль
Трепака виконав актор Семисал. Наразі
Герой України полковник Олександр
Трепак продовжує нести службу на
посаді командира 3 окремому полку
спеціального призначення.
Підготував Ігор Кромф для
телеканалу «Прямий»
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Болючі удари російської брехні
Маніпуляція «побратимами»
Упродовж останніх двох тижнів у
російській пропагандистській пресі
з'явилося цікаве повідомлення про
«загрозу» для представників італійської
волонтерської організації, які планують
відвідати район проведення ООС. Це, за
словами пропагандистів, буде «помстою»
від українських націоналістів за
«засуджених в Італії побратимів». Під
такими «побратимами» вказують
нацгвардійця-добровольця Віталія
Марківа, якого італійський суд засудив до
24 років ув'язнення за нібито причетність
до загибелі італійського фотографа
Андреа Рокелліна на Донбасі у 2014 році.
Італійська волонтерська Асоціація під
назвою Mondoin Cammino («Світ у
дорозі») в Україні опікується кількома
благодійними проєктами, які стосуються
дітей з територій, постраждалих від аварії
на ЧАЕС. Одним із нових проєктів
італійських волонтерів мала стати
допомога дітям переселенців і біженців з
окупованих Росією територій Донбасу.
Усередині вересня італійці мали б
відвідати місто Попасна, щоб оцінити
умови, в яких перебувають постраждалі й
вивчити можливість надання їм
гуманітарної допомоги. Проте на адресу
президента організації Массімо Бонфатті
почали надходити погрози, що в районі
ООС на італійців чекає розправа від
українських націоналістів або захоплення
в заручники задля обміну їх на
засуджених судом в Італії «побратимів».
Тож із започаткуванням нових
гуманітарних проєктів, напевно,
доведеться трохи зачекати. А, можливо, їх
і взагалі не розпочнуть, бо для їхнього
втілення потрібні гарантії безпеки
волонтерів.
Ідентичний текст у десятках видань
Погрози про розправу надійшли
Массімо Бонфатті у Facebook у коментарі
під його постами й на сторінку організації
Mondoin Cammino. Більшість із цих
коментарів була від користувача з
аккаунта Татьяни Шулешневої . Примітно,
що в кількох десятках проросійських
інтернет-ЗМІ водночас з'явилося
повідомлення з ідентичним текстом,
одразу використаним як коментар на
сторінках італійських волонтерів.
Роспропагандисти зробили навіть
телеверсією повідомлення — в її сценарії
все повторюється, як і в друкованих
повідомленнях. Хоча у кожному виданні
під матеріалом підписи різних «авторів».
У тексті йдеться про те, що на Донбас
має прибути четверо італійських
громадян, і їх супроводжуватимуть дві
українки від асоціації «Італія. Україна.
Майдан» — Емілія Романья та Наталія
Дяченко. І нібито на гарячу лінію «МВС
ЛНР» надійшов дзвінок від якогось
невідомого «військовослужбовця ЗС
України», який попереджає, що українські
«карателі» хочуть обов'язково помститись
італійцям, цитую: «З цими людьми в
Донбасі може статися все, що завгодно. Їх
можуть захопити в заручники італійські
найманці з нацбатів, щоб пред'явити

вимогу звільнити
заарештованих
спецслужбами
радикалів. Їх
можуть просто
вбити
«побратими»
засудженого
італійським
судом на 24 роки
Віталія Марківа.
Чудова, а головне
— дуже прийнятна і легко здійсненна
мета для помсти італійському
правосуддю. Зрештою волонтерів із
італійської делегації можуть знищити
військові з Сил спецоперацій, щоб
спровокувати конфлікт України з Італією,
яка останнім часом прийняла
непримиренну позицію до всіх
радикальних елементів, які мають
контакти в Донбасі».
Узагалі вся «операція» з перебуванням
італійців у районі проведення ООС
насправді є підступним, добре
спланованим та погодженим з вищим
військовим керівництвом задумом
«дискредитації Росії» (!), цитую:
«Принимающей стороне поручено
максимально использовать визит
итальянцев для подачи информации в
парадигме «русско-итальянской войны»
(!).

одному з інформаційних сайтів. Це ще
тривожніше, оскільки це джерело
стверджує, що план захоплення італійців
не виключає їхнього вбивства».
Оксана Челішева навіть закликає
Верховного комісара ООН звернутися до
італійських волонтерів і переконує їх не
розпочинати гуманітарні проєкти на
Донбасі. «З нашого спілкування я знаю,
що Массімо та Mondoin Cammino
серйозно поставилися до попередження і
вже вирішили перенести поїздки в
Україну. Сподіваюсь, що Массімо
звернеться до італійської влади, оскільки
це серйозна загроза, особливо в сучасній
ситуації в Україні. Я сподіваюся, що ваш
офіс контактує з Массімо Бонфатті й що
ви можете зробити щось, аби перевірити в
Луганську, як вони отримали цю
інформацію», — цитує Челішеву сайт
організації.
Справді, відомості про майбутню
поїздку до Попасної італійських
Правозахисники – знаряддя в руках волонтерів, про склад групи й відкриття
нових гуманітарних проєктів на Донбасі
спецслужб
були
доволі достовірними. Тому і до
Про можливе зупинення чи
погроз
убивства всі поставилися цілком
відтермінування гуманітарних проєктів
серйозно.
від волонтерів Mondoin Camminoрозповів
на сторінці у Facebook і на сайті
організації президент Асоціації Массімо
Повернення Марківа — законним
Бонфатті.
шляхом
До погроз на власну адресу і адресу
Хоча насправді такі загрози є
колег-волонтерів сеньйор Бонфатті
цілковитою брехнею, адже на Донбасі
ставиться цілком серйозно, адже їх
працювали і працюють чимало іноземних
підтвердила одна з російських
волонтерів і гуманітарних організацій.
правозахисниць Оксана Челішева. Таких Керівництво держави, командування
працівників гуманітарних організацій
української армії запевняють усіх
залюбки використовують у власних цілях іноземних волонтерів, які з благодійною
російські спецслужби. Знаючи, що такі
метою і легально хочуть відвідати район
особи мають дуже широке коло
проведення ООС, що безпеку їхнього
спілкування та значну довіру в іноземних перебування належно забезпечать
волонтерів і працівників гуманітарних
відповідні підрозділи ЗСУ.
організацій, роспропаганда давно вже
Щодо долі ексбійця батальйону
перетворила їх у ефективні знаряддя
Нацгвардії імені Кульчицького Віталія
інформвійни. Про таку розмову російської Марківа, нехай російська пропаганда
правозахисниці й італійського волонтера усвідомить і запам'ятає: ми своїх не
йдеться в матеріалі на сайті асоціації
залишаємо! Саме тому Президент України
Mondoin Cammino.
доручив Міністерству закордонних справ і
З Челішевою Массімо Бонфатті свого
Генпрокуратурі терміново зайнятися
часу працював у Беслані й підстав не
питанням повернення Віталія Марківа, що
довіряти їй не мав. Російська
відбуватиметься законним шляхом.
правозахисниця навіть звернулася до
Інформація про інші методи — провокація
офісу Верховного комісара ООН з прав
російських спецслужб!
людини Єви Шмідт і повідомила про те,
Україна і її громадяни щиро вдячні
що має інформацію про загрози
іноземним волонтерам і журналістам із
італійським волонтерам. У матеріалі на
багатьох країн, зокрема і з Італії, які
сайті Бонфатті цитує її слова: «Після того, останнім часом відвідали район
коли я побачила цю тривожну новину, я
проведення ООС і могли побачити
зв'язалася з Массімо перш за все тому, що наслідки російської агресії проти України
джерела надали дуже конкретну
та розповісти про це світові.
інформацію про членів групи, яка планує
відвідати Україну. Перевіряючи джерела, я
Влад Волошин, Арміяinform
також виявила подібну інформацію на
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